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ВСТУП 

 

Курсова робота з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми 

адміністративної діяльності Національної поліції – це самостійна робота 

слухачів, загальна мета якої полягає у набутті ними знань щодо особливостей 

адміністративної діяльності поліції, навичок роботи з нормативними актами, 

науковою та навчальною літературою (як загальною, так і спеціальною), 

формування уміння самостійно збирати, аналізувати  й узагальнювати матеріал, 

формулювати висновки і пропозиції. 

Підготовка курсової роботи, її оформлення, перевірка, рецензування та захист 

здійснюється відповідно до Інструкції, затвердженої наказом ректора ДДУВС № 123 

від 03.04.2007 р. 
1
 

У 2016-2017 н.р. відповідно до навчального плану кафедра адміністративного 

права, процесу та адміністративної діяльності забезпечуватиме  підготовку курсових 

робіт слухачами 2 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ 

ПОЗН. 

Одним із важливих завдань, які стоять перед кафедрою адміністративного 

права, процесу та адміністративної діяльності протягом 2016-2017 н.р. є підвищення 

якості підготовки  курсових досліджень з урахуванням існуючих та перспективних 

тем дисертації, а також пріоритетних напрямів наукових досліджень в системі МВС 

України.  

В основу зміни форм підготовки курсових робіт покладено: 

– перехід від теоретично-описового викладення матеріалу до практично-

проблемного;  

– вирішення конкретного практичного завдання у конкретному підрозділі 

поліції; 

– розширення арсеналу аналітичних методів досліджень: аналіз відомчих 

засобів масової інформації, порівняння досвіду України з досягненнями інших 

країн, наявних даних про діяльність поліції в Інтернеті тощо. 

Трирічний досвід перевірки курсових робіт показав, що основними типовими 

помилками, які допускають курсанти та слухачі при підготовці курсових робіт є: 

1) недотримання вимог щодо оформлення роботи; 

2) використання меншої кількості джерел, ніж це передбачено 

методичними рекомендаціями; 

3) відсутність аналізу практики діяльності того чи іншого підрозділу 

поліції або певного напряму її роботи; 

4) відсутність посилань на зарубіжний досвід, а також законодавство інших 

країн світу з цієї проблеми; 

5) відсутність аналізу відомчої преси; 

6) посилання на не чинні нормативні акти; 

7) включення до переліку джерел літератури, на яку у тексті відсутні 

посилання тощо. 

                                                 
1
 Інструкція щодо порядку підготовки, оформлення, перевірки, рецензування та захисту 

письмових робіт: Наказ ректора ДДУВС № 123 від 03.04.2007 р.  
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Врахування зазначених положень дозволить  слухачам, не лише підготувати та 

захистити на належному рівні курсову роботу з «Актуальні проблеми 

адміністративної діяльності Національної поліції», а й розширити наявний у них 

арсенал методів наукової діяльності, взяти участь у конкурсах наукових робіт, 

висловити власну позиції щодо подальшого удосконалення діяльності поліції. 
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ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

Підготовка й написання курсової роботи включає в себе наступні етапи: 

1. вибір теми курсової роботи, її реєстрація на кафедрі;  

2. вивчення навчальної та монографічної літератури, нормативних актів і 

матеріалів практики з проблеми, яка розглядається та складання бібліографічного 

списку з обраної теми;  

3. узгодження плану роботи з науковим керівником;  

4. написання курсової роботи та її оформлення; 

5. подання курсової роботи на кафедру для рецензування;  

6. захист курсової роботи. 

1. Вибір теми курсової роботи та реєстрація її на кафедрі. Теми курсових 

робіт з навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність Національної поліції» 

щорічно обновляються, затверджуються на засіданнях кафедри, узгоджуються з 

проректором з наукової роботи та начальником факультету. 

Тема курсової роботи призначається кафедрою (Додаток 1).  

Обрана тема курсової роботи реєструється старшим лаборантом кафедри (або 

особою, призначеною начальником кафедри) у відповідному журналі.  

Тема курсової робота повинна бути зареєстрована не пізніше, ніж за 10 днів 

після початку відповідного семестру.  

Кафедрою призначається науковий керівник курсової роботи з числа науково-

педагогічного складу кафедри 

Науковий керівник теми : 

– надає допомогу слухачу у формуванні плану та переліку джерел; 

– сприяє у визначені та застосуванні наукових методів та інструментарію 

для дослідження питань плану роботи; 

– надає консультації щодо змісту та оформленню роботи; 

– перевіряє роботи на відповідність вимогам, що до неї висуваються 

нормативними актами та цими рекомендаціями;  

– інформує начальника кафедри про хід та якість виконання роботи; 

– сприяє підвищенню наукового і практичного рівня роботи та її 

спрямуванню на виконання завдань науково-дослідної роботи кафедри та 

університету.  

2. Вивчення навчальної та монографічної літератури, нормативних актів і 

матеріалів практики з проблеми, яка розглядається, і складання бібліографічного 

списку за обраною темою є важливою складовою виконання курсової роботи. Від 

якості і сумлінності виконання даного етапу залежить якість самої курсової роботи. 

Інформацію щодо літератури з обраної теми курсової роботи, у першу чергу, 

можна одержати на кафедрі адміністративної діяльності Національної поліції, у 

загальній та спеціальній бібліотеках університету, обласній науковій бібліотеці 

тощо. 

Крім того, необхідно аналізувати сучасні нормативні акти з питань діяльності 

поліції (закони України, Укази Президента України, Постанови Верховної Ради 

України, Постанови Кабінету Міністрів України), що публікуються в таких 

офіційних виданнях, як “Офіційний вісник України”, “Відомості Верховної Ради 
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України”, “Вісник Конституційного Суду України”, “Вісник Верховного Суду 

України”, газетах “Голос України”, “Офіційний вісник Президента України”, 

“Урядовий кур’єр” та інших.  

Особливу увагу варто звернути на чинні нормативно-правові акти, що 

видаються МВС України – Накази та директиви Міністра внутрішніх справ України, 

Рішення колегії МВС України, розпорядження керівництва МВС тощо. Зважаючи на 

значну кількість змін у відомчій нормативній базі, їх використання є обов’язковою 

умовою правильного вирішення питань, які стосуються теми курсової роботи. 

3. Складення й узгодження плану роботи. Після ознайомлення з основними 

нормативно-правовими актами і спеціальною літературою з обраної теми курсової 

роботи слухач складає план роботи. Приблизні плани робіт наведені у Додатку 2. 

У курсовій роботі, яка готується слухачами магістратури факультету заочного 

навчання працівників поліції, передбачається два розділи.  

У процесі роботи над курсовою роботою до плану роботи можуть бути внесені 

зміни, обумовлені прийняттям нових нормативних актів, за браком зібраного 

матеріалу й інших причин. Вказані зміни з будь-яких причин повинні здійснюватися 

з дозволу наукового керівника.  

Курсова робота подається на кафедру для рецензування не пізніше, ніж за 20 

днів до дня захисту. Курсові роботи рецензуються і повертаються викладачу на 

кафедру не пізніше семи днів з моменту їхнього одержання викладачем для 

рецензування. 

4. Написання курсової роботи та вимоги до її оформлення. Після підбору і 

вивчення зібраної літератури й узгодження плану курсової роботи варто приступати 

до викладення змісту роботи, що являє собою узагальнення і систематизацію 

зібраного матеріалу. Саме на цій стадії повною мірою виявляються навички слухача 

до самостійної роботи, його вміння систематизувати й аналізувати дані, робити 

висновки і пропозиції. 

При викладенні матеріалу варто звернути увагу на: 

– самостійність у підході до матеріалу, що викладається; 

– зовнішнє оформлення роботи; 

– правильне цитування літератури, що використовується, з обов'язковими 

посиланнями на джерела; 

– використання всієї рекомендованої літератури, з огляду на можливі 

зміни в законодавстві; 

– написання курсової за планом роботи; 

– повноту розкриття змісту питань теми; 

– чіткість і ясність викладення; 

– логічність і послідовність викладення; 

– грамотність роботи. 

Викладати матеріал у курсовій роботі рекомендується від першої особи 

множини (напр., “вважаємо”, “на наш погляд”, “на нашу думку” та ін.). 

Курсова робота складається з титульної сторінки, змісту (до якого може 

бути включено й план роботи),  вступу, основної частини, розбитої на розділи і 
підрозділи, висновків і списку використаних джерел.   
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 Курсова робота починається з титульного аркушу, який оформлюється згідно з 

Додатком 3.  
У вступі (до 2-3 сторінок) визначається актуальність, постановка проблеми, 

мета і завдання роботи, наводиться огляд літератури з обраної теми, вказуються 

методи наукового пізнання, які використовувалися під час її написання, і структура 

роботи. 

Основна частина роботи (до 25 друкованих або до 35 рукописних аркушів) 

являє собою виклад матеріалу, згрупованого за двома частинами, які можуть мати 

розділи та підрозділи. Кожна частина роботи повинна мати проміжні висновки. 

Перший розділ (теоретико-правовий) повинен містити: 

– виклад основних теоретичних положень роботи; 

– аналіз нормативних джерел, що регламентують суспільні відносини у 

відповідній галузі; 

– аналіз відомчої преси з визначеної теми; 

– аналіз Інтернет-публікацій за темою; 

– вивчення досвіду діяльності поліції із зазначеної проблеми; 

– висновки у яких констатуються основні теоретичні проблеми, 

визначаються прогалини у правовому регулюванні, а також наводять шляхи їх 

вирішення. 

Друга частина (практична) включає: 

– результати вивчення діяльності конкретного підрозділу поліції у 

встановленому напряму; 

– аналіз інформації у засобах масової інформації; 

У висновках (до 2-3 сторінок у вигляді тез доповіді) викладаються: 

– узагальнене викладення матеріалу із зазначенням конкретних результатів 

дослідження; 

– висловлюються власні варіанти вирішення розглянутих проблем. 

Як правило, висновки використовуються у подальшому під час формування 

доповіді на захисті курсової роботи.  

Список використаних джерел формується за абеткою з переліку 

пронумерованих нормативних та літературних джерел, які використані у роботі. 

Перелік розпочинається з нормативних документів, потім йдуть підручники, 

монографії, навчальні посібники, статті. Назва джерела пишеться за чинними в 

Україні правилами їх бібліотечного оформлення. 

При підготовці курсової роботи повинно бути використано не менше 15-20 

джерел, у тому числі не менш:  

5 нормативних актів; 

2-3 підручників; 

3-4 монографій; 

3-4 у публікацій у періодичних виданнях.  

Максимальна кількість джерел не обмежується. 

Додатки включають у себе допоміжний матеріалу, який є потрібним для 

ілюстрації положень курсової роботи, або не може бути розміщений в її основні й 

частині через великий обсяг. Зокрема, це – таблиці, діаграми, схеми, копії 

документів тощо. 
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Правила оформлення роботи, що виконується на комп’ютері (Додаток 4). 

Курсова робота друкується за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша 

білого паперу формату А4 (210 х297) через півтора інтервали між рядками (до 30 

рядків на сторінці). Мінімальна висота шрифту не повинна перевищувати 1,8 мм. 

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: 

ліве – не менше 30 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє, нижнє  – не менше 20 мм. 

Шрифт повинний бути чітким, рядок – чорний колір середньої жирності. Щільність 

друку тексту повинна бути однаковою. 

Друковані помилки, описки і графічні неточності, що виявляються в процесі 

написання роботи, можна виправляти зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням 

на цьому місці чи між рядками правленого тексту машинописним способом. 

Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “НАЗВА 

РОЗДІЛУ”, “ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, друкуються заголовними 

буквами симетрично тексту. Заголовки підрозділів у частинах друкуються малими 

буквами (крім першої великої) з абзацним відступом. На початку підрозділу 

вказується його номер, перша частина якого відображає номер розділу, а друга – 

його місце в розділі, наприклад, 3.2. означає другий підрозділ третього розділу. 

Наприкінці заголовка крапка не ставиться. Відступ між заголовками повинен 

складати 3-4 інтервали. Кожну структурну частину роботи потрібно починати з 

нової сторінки. Бажано повне наповнення сторінок, відсутність пустого місця. 

У загальний обсяг курсової роботи перелік використаних джерел та додатки 

не входять.  

Всі сторінки роботи підлягають наскрізній нумерації. 

Нумерація сторінок, частин, розділів, підрозділів здійснюється арабськими 

цифрами без знака №. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, що 

включається до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер 

сторінки не ставиться, а на наступних сторінках – проставляється в правому 

верхньому куті. 

При написанні курсової роботи слухач повинний давати посилання на кожну 

цитату, запозичену думку, цифру, приклад на того автора, у якого вони запозичені. 

Відсутність посилань змушує розглядати роботу як плагіат, а зведення її до 

посилань – як реферат. 

Посилання в тексті на літературне джерело даються у вигляді 

автоматизованих комп'ютерних посилок (в кінці сторінки чи в кінці тексту) або за 

допомогою квадратних дужках. При цьому перша цифра вказує номер літературного 

джерела в наведеному наприкінці курсової роботи списку використаних джерел, а 

друга цифра – на ту сторінку, з якою запозичена цитата, цифра, факт і т.п. 

Наприклад, [13, с. 34] означає, що посилання зроблене на 34 сторінку джерела, 

зазначеного в переліку під № 13. Цитата повинна бути максимально точною. У тому 

випадку, якщо точність цитування не є істотною, а важлива сама думка, запозичена 

в автора, то авторський текст викладається вільно в межах думки, що цитується, але 

посилання все одно робиться. Може застосовуватися посилання на джерело 

літератури без зазначення сторінки. Такі посилання використовуються при огляді 

літератури з досліджуваної проблеми. 
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Правила рукописного оформлення курсової роботи. Рукописне 

оформлення курсової роботи здійснюється за правилами, викладеними вище. Окрім 

того, слід враховувати, що робота має бути написана розбірливим почерком. 

Титульний аркуш треба оформити друкованими літерами. Робота виконується 

синіми або чорними чорнилами. Використання інших кольорів (зеленого, червоного 

та інших) не допускається. 

Перелік використаної літератури міститься наприкінці курсової роботи, але 

готується на самому початку її написання. При цьому потрібно постаратися скласти 

найбільш повний перелік тих джерел, що використовуються для написання роботи. 

До переліку включаються наступні види робіт: 

1. Конституція України, закони України, укази Президента, постанови 

Верховної Ради України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. 

2. Підручники. 

3. Монографії, що розглядають ті чи інші аспекти предмета курсової 

роботи. 

4. Навчальні, навчально-методичні, навчально-практичні посібники. 

5. Наукові статті в журналах, що висвітлюють ті чи інші аспекти предмета 

дослідження. 

6. Документи державної або відомчої статистики, архівів, звіти про 

результати роботи підрозділів дізнання та досудового слідства системи МВС. 

7. Публікації у засобах масової інформації, що акцентують проблему, або 

вказують на способи її вирішення. 

8. Власні публікації автора курсової роботи. 

Список літератури має самостійну нумерацію. На перше місце виносяться 

джерела першого пункту наведеного вище переліку. Вся інша література 

розміщується за абеткою прізвищ авторів або перших слів назв, якщо автори не 

зазначені. 

Авторів з однаковими прізвищами розміщають за алфавітом їх ініціалів, а 

роботи одного автора – за алфавітом заголовків його робіт чи відповідно до 

хронології їх написання. 

При визначенні літературного джерела – книги, брошури, журналу – 

інформацію необхідно подавати в такому порядку: 

– прізвище і ініціали автора (якщо автор не зазначений, то наводяться 

відомості про інших осіб, що брали участь у написанні книги – редакторів, 

укладачів і т.п.; 

– назва друкованого видання; 

– місце видання; 

– назва видавництва; 

– рік видання; 

– кількість сторінок роботи. 

Наприклад: Іллічов М.О. Правове становище посадової особи органів 

внутрішніх справ України. – Севастополь, Рібест, 2002.–181с. 

При внесенні до списку статті, опублікованої в книзі, газеті чи журналі, дані 

подаються в такому порядку: 

автор статті; 
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назва статті; 

назва книги (газети, журналу); 

рік видання книги (газети, журналу); 

номер газети (журналу); 

сторінки, що займає стаття. 

 Наприклад: Косюта М. Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі зі 

злочинністю //Вісник прокуратури.–2001.–№6(12).–С.7-15. 

 Інші приклади бібліографічного опису джерел наводяться у Додатку № 5. 

 Після списку літератури необхідно поставити дату написання роботи, 

підпис автора і залишити один чистий аркуш для рецензії. 

5. Подання курсової роботи на кафедру для рецензування. Курсова робота 

подається у визначені терміни для реєстрації методисту інспектору факультету 

заочного навчання, передається старшому лаборанту кафедри (особі спеціально 

призначеній начальником кафедри), а потім – науковому керівнику для 

резензування. 

У рецензії визначається актуальність обраної теми, позитивні риси самої 

роботи, а також недоліки і зазначаються питання, на які необхідно звернути увагу 

при підготовці до захисту.  

Курсова робота може бути не допущена до захисту у випадку, якщо: 

– у роботі відсутня хоча б одна з обов'язкових структурних частин; 

– зміст роботи не відповідає обраній темі, викладений матеріал не 

відповідає темі або змісту роботи; 

– у роботі використані нормативні акти, які втратили чинність; 

– кількість використаних джерел менше ніж п’ятнадцять; 

– при виявленні фактів переписування матеріалу з інших джерел без 

посилань (тобто плагіату); 

– робота написана на тему, що не передбачену у списку рекомендованих 

тем і не погоджена з науковим керівником роботи. 

Робота також може бути відхилена від подальшого розгляду в разі, якщо: 
– науковий керівник встановить несамостійність її написання автором 

(буде виявлено дві однакові роботи); 

– автор обґрунтовує свої положення, посилаючись на закони та 

нормативні документи, які втратили чинність; 

– не дотримані строки виконання та подання роботи для рецензування (не 

пізніше, ніж за 20 днів до дня захисту); 

– відсутні посилання на джерела в тексті роботи; 

– відсутній список використаних джерел; 

– джерела оформлені без дотримання стандартних вимог. 

Курсова робота з рецензією наукового керівника (у тому ж порядку) 

передається слухачу для ознайомлення і підготовки до захисту.  

У випадку одержання негативної рецензії слухачу надається можливість 

усунути недоліки у терміни, визначені факультетом. 

6. Захист курсової роботи. 

День і час захисту призначається за розкладом. 
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Метою прилюдного захисту курсової роботи є з’ясування рівня опрацювання 

автором теми, володіння її матеріалом, вміння використовувати аргументи на 

користь висловлених суджень та навички публічного виступу. 

Захист передбачає виступ автора перед аудиторією з доповіддю, яка повинна 

висвітлювати наступні аспекти роботи: 

– актуальність теми; 

– проблеми, які виявлені у процесі дослідження; 

– наукові засоби, які застосовувалися для їх розв’язання; 

– пропозиції щодо вирішення виявлених проблем (внесення змін до 

нормативно-правових актів, удосконалення діяльності органів внутрішніх справ). 

Після перевірки курсової роботи слухач повинен уважно прочитати й 

урахувати всі зауваження рецензента, сформулювати правильні відповіді, 

підготувати доповнення й уточнення до тих чи інших питань. Крім цього, слухачу 

рекомендується перед захистом переглянути курсову роботу, зробити усі виписки, 

що стосуються ключових моментів роботи, підготуватися до усної відповіді на 

питання, які можуть йому бути поставлені під час захисту роботи. 

Курсова робота захищається публічно на засіданні комісії, склад якої 

затверджується кафедрою. Захист курсової роботи починається з оголошення 

головою теми роботи, прізвища наукового керівника. Потім надається слово автору 

роботи, який протягом 5-10 хвилин стисло характеризує актуальність теми, значення 

й основний зміст роботи, послідовно і чітко відповідає на зауваження рецензента. 

Після виступу слухачеві можуть бути поставлені запитання як членами комісії, так і 

присутніми, на які він повинен ясно і чітко відповісти. Після цього комісія 

колегіально визначає оцінку роботи. Критерії оцінювання курсової роботи 

наводяться у Додатку 6.  

На захисті при оцінюванні курсової роботи враховується не тільки її текст, а і 

рівень володіння слухачем матеріалом й уміння висловлювати свої думки в усній та 

письмовій формі, вміння використовувати нормативно-правові акти, наукову та 

навчальну літературу, здатність пов’язувати теоретичні положення з потребами 

практики діяльності органів внутрішніх справ, наукову та практичну значущість 

курсової роботи. 

Слухач, котрий не захистив курсову роботу (незалежно від причин), не 

допускається до екзамену з адміністративної діяльності органів внутрішніх справ. 

Керівник курсової роботи відразу після проведення захисту курсових робіт 

передає їх разом з рецензіями і відомістю про результати захисту особі, яка 

відповідає за наявність і стан зберігання робіт. 
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ДОДАТОК 1 
 

ТЕМИ  

курсових робіт з навчальної дисципліни «Актуальні проблем адміністративної 

діяльності Національної поліції» у 2015-2016 навчальному році 
 

1. Адміністративна відповідальність працівників поліції за вчинення 

корупційних правопорушень  

2. Адміністративно-правове регулювання районного відділу поліції 

3. Адміністративно-правове регулювання діяльності служби дільничних 

офіцерів поліції щодо взаємодії з іншими підрозділами поліції 

4. Адміністративно-правовий статус патрульної поліції щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху та особливості його реалізації  

5. Адміністративно-правові засади діяльності поліції щодо запобігання 

корупції 

6. Адміністративно-правові засади діяльності поліції щодо розгляду 

звернень громадян 

7. Адміністративно-правові засади діяльності служби дільничних офіцерів 

поліції щодо протидії насильству у сім’ї  

8. Адміністративно-правові засади забезпечення законності застосування 

вогнепальної зброї працівниками поліції 

9. Адміністративно-правові засоби  забезпечення дисципліни і законності в 

діяльності поліції 

10. Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного офіцера поліції 

11. Адміністративно-юрисдикційна діяльність патрульної поліції. 

12. Діяльність нарядів поліції щодо забезпечення публічної безпеки і 

порядку  

13. Діяльність поліції щодо попередження правопорушень, які вчинюються 

під час проведення міжнародних футбольних матчів 

14. Діяльність патрульної поліції щодо застосування законодавства України 

про адміністративну відповідальність 

15. Діяльність патрульної поліції щодо припинення адміністративних 

правопорушень у громадських місцях 

16. Діяльність патрульної поліції щодо протидії дитячій бездоглядності 

17. Діяльність служби дільничних офіцерів поліції щодо контролю за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі. 

18. Діяльність служби дільничних офіцерів поліції щодо контролю за 

додержанням правил дозвільної системи 

19. Діяльність служби дільничних офіцерів поліції щодо виявлення та 

припинення порушень антиалкогольного законодавства  

20. Експертні дослідження в провадженні у справах про адміністративні 

правопорушення 

21. Інформаційне забезпечення оперативного реагування поліції на 

повідомлення про злочини та інші пригоди  



14 

22. Кваліфікація хуліганства (злочину та адміністративного 

правопорушення) в діяльності поліції 

23. Організаційні та правові засади діяльності штабних підрозділів поліції 

24. Організаційно-правові засади взаємодії поліції з громадськості  

25. Організаційно-правові засади впровадження сучасних інформаційних 

технологій та систем в діяльності поліції 

26. Організаційно-правові засади діяльності підрозділів документального 

забезпечення і режиму поліції 

27. Правове регулювання взаємодії кримінальної поліції з громадськістю  

28. Правові засади діяльності спеціальних підрозділів поліції окремих 

держав світу щодо припинення групових порушень громадського порядку 

29. Правові засади застосування технічних засобів фіксації порушень 

правил безпеки дорожнього руху 

30. Правові та організаційні засади діяльності служби дільничних офіцерів 

поліції у сільській місцевості  

31. Правові та організаційні основи діяльності чергових частин поліції 

32. Правові та організаційні основи діяльності чергових частин підрозділів 

на залізничному транспорті   

33. Тактика застосування службових собак для охорони громадського 

порядку  

34. Діяльність патрульної поліції щодо охорони громадського порядку 

при проведенні масових 

35. Зарубіжний досвід організації діяльності правоохоронних органів щодо 

охорони громадського порядку 

36. Організація і тактика діяльності патрульної поліції щодо профілактики 

правопорушень. 

37. Організація діяльності дільничного офіцера поліції щодо охорони 

громадського порядку на адміністративній дільниці 

38. Індивідуально-профілактична діяльність дільничного офіцера поліції 

39. Організація діяльності підрозділів превентивної діяльності щодо 

здійснення дозвільної системи та ліцензування 

40. Організація профілактики дорожньо-транспортних пригод патрульною 

поліцією 
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ДОДАТОК 2 
 

Титульний аркуш курсової роботи  
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 

 

КУРСОВА РОБОТА 

 

з дисципліни 

 

“Актуальні проблеми адміністративна діяльність Національної поліції” 

на тему 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 

ПАТРУЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ 

(за матеріалами ГУМВС України в Дніпропетровській області) 

  

Виконав: 

слухач ___ курсу  

____ групи 

____________________ 

 

Науковий керівник: 

____________________ 

____________________ 

 

 

 

Дніпропетровськ – 20__ 
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ДОДАТОК 3 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

При оформленні роботи слід дотримуватись таких вимог: 

 

– робота повинна бути зібрана у папку або переплетена; 

– текст друкується у форматі А4, кегль 14, інтервал друку – полуторний, 

береги: 30 мм (лівий), 10 мм (правий), 20 мм (верхній та нижній), абзацний відступ 

дорівнює 5 знакам; 

– при виконанні роботи у вигляді рукопису кількість рядків тексту на 

сторінці має бути не меншою, ніж 30; 

– обсяг курсової роботи складає 30-40 сторінок рукописного тексту або 25 

– 30 машинописного; 

– усі сторінки письмової роботи нумеруються. Першою сторінкою 

вважається титульний аркуш, на ній цифра 1 не ставиться, другою вважається 

сторінка, що містить “зміст”, на ній цифра 2 не ставиться, на наступній сторінці 

проставляється цифра 3 і далі – згідно з порядком. Порядковий номер сторінки 

проставляється у правому верхньому куті поля. 

Письмова робота повинна мати план, що може оформлюватися окремо після 

змісту, або ж може бути включений до змісту, який подається одразу після 

титульного аркуша. У тексті роботи слід чітко виділяти питання плану. У кінці 

роботи подається список використаної літератури, ставиться дата виконання і 

особистий підпис виконавця та залишається один чистий аркуш для написання 

рецензії. 

У разі використання літератури та матеріалів практики слід обов’язково 

посилатися на відповідні джерела. При цьому в роботі повинні знайти своє 

відображення лише фактично використані автором джерела. 
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ДОДАТОК 4 
 

ПРИКЛАДИ 

оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел 

 

Джерело Приклад оформлення 

Монографії 

(один, два 

або три 

автори) 

Негодченко О.В. Забезпечення прав і свобод людини органами 

внутрішніх справ України: Монографія. – Дніпропетровськ, 

Юридична академія МВС України, 2002. – 416с. 

Чотири 

автори 

Історія (історія України та всесвітня історія ХХ століття): 

Навчальний посібник для абітурієнтів / В.М. Заруба, 

Р.Ю. Васковський, О.В. Талдикін, Д.Г. Каюк / За ред. В.М.Заруби. – 

Дніпропетровськ, Юридична академія МВС України, 2003. – 224с. 

П’ять і 

більше 

авторів 

Дізнання в міліції та в митних органах / Макаренко Є.І., 

Тертишник В.М., Лобойко Л.М. та ін. – Дніпропетровськ, Юридична 

академія МВС України, 2003. – 500с. 

Багатотомні 

видання 

Новий словник української мови: В 3 т. / МОН України. – К.: Вид-во 

“Аконіт”, 2001. – Т.1: А-К. – 928с. 

Перекладні 

видання 

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: 

Консум, 2001 . – 650с. 

Стандарти 

ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-76: Введ. 

01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 78с. 

Збірки 

наукових 

праць 

Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: 

Зб. наук. пр. – Дн-ськ.: Видавництво Юридичної академії МВС, 2002. 

– 308с. 

Словники 
Словник юридичних термінів (російсько-український) / Укладачі 

Ф.Андреш, В. Винник. – К.: Юрінком, 1994. – 322с. 

Депоновані 

наукові праці 

Пономаренко Л.А., Меликов А.З. Алгоритмі управления в 

неполнодоступніх марковских со сложными механизмами 

обслуживания и очередями // Ред. ж. Автоматика и вычислительная 

техника. – Рига, 1989. – 11с. Деп. в ВИНИТИ 8.12.89г., №7305-В89.  

Складові 

частини 

книги 

Бичко І.В. Людиномірність предмета філософії // Філософія: 

Підручник / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. та ін. – 2-ге 

вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002. – С. 14-31. 

Складові 

частини 

збірника  

Негодченко О.В. Організаційно-правові проблеми органів внутрішніх 

справ щодо захисту прав осіб, потерпілих від злочинів // Науковий 

вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – Дн-ськ: 

.: Видавництво Юридичної академії МВС. – 2002. -  

Складові 

частини 

журналу 

Смирнов Ю. Думкам працівників низових підрозділів ОВС – 

особливу увагу // Міліція України. – 2003. - №1. – С. 2-4 
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Іноземного 

журналу 
Perez U. Radiation therapy // Oncology. – 1993. – Vol.7, №2. – P.89-96 

Енциклопедії 
Долматовский Ю.А. Электромобиль // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1988. – 

Т.30. – С.72. 

Тези 

доповідей 

Смірнов Ю.О. Конституційні гарантії прав і свобод людини в Україні 

// Матеріали науково-практичної конференції «Конституційні гарантії 

захисту людини у сфері правоохоронної діяльності». – 1999. – С. 57-

61. 

Дисертації 
Лихачов С.В. Дозвільне провадження в адміністративному процесі: 

Дис…канд. юрид.наук: 12.00.07. – Х., 2001. – 178с. 

Автореферат

и дисертацій 

Константінов С.Ф. Адміністративно-правовий статус іноземців в 

Україні механізм його забезпечення. - Автореф. дис… к-

та.юрид.наук: 12.00.07 / Українська академія державного управління 

при Президентові України (м. Київ). – К., 2003. – 18с. 

Препринти 

Пономаренко Л.А. Математические модели и алгоритмы сбора и 

обратотки информации в АСУТП непрерывных станов горячей 

прокатки: Препр. / АН Украины. – Ин-т кибернитики; 76-76. – К.: 

1976. – 37 с. 

Звіт про 

науково-

дослідну 

роботу 

Дослідження питань розробки та методики використання сучасних 

інформаційно-технічних засобів у правоохоронній діяльності ОВС 

Електронна ваговимірювальна система контролю вантажоперевезень 

для профілактики та боротьби з розкраданням і контрабандою на 

залізничному транспорті / Юридична академія МВС. – Дн-ськ, 2002. 

– 67с., іл. 

Авторські 

свідоцтва 

Линейный импульсный модулятор: А.с.1626362. Украина, МКИ 

НОЗК7/02/В.Г.Петров. - №4653428/21; Заявлено.23.03.92; 

Опубл.30.04.86, НКИ 355/68. – 3с. 

Патенти 

Пат 409985676 США, МКИ G 03 В 27/74. Micfilming system with 

zone controlled adaptive lighting: Пат 409985676 США, МКИ G 03 В 

27/74/D/S/ Wise (США); McGraw-Hill Inc. – №72205; Заявл.09.04.85; 

Опубл. 30.04.86, НКИ 355/68. – 3c. 

Каталоги 

Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен – современность / АН 

СССР, Зоол.ин-т; Под ред. И.М. Громова. – Л.: Наука, Ленингр.отд-

ние, 1981. – 456с. 

Інструкції 

Типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи тепловых 

электростанций: ТИ 34-70-044-85: Утв. Гл.техн.упр. по эплуатации 

энергосистем М-ва энергетики и электрификации СССР 01.10.85. – 

М., 1986. – 43с. 

 



19 

ДОДАТОК 5 

 

Критерії оцінювання курсової роботи 
Оцінка роботи складається з підсумку балів, виставлених за ознаками у відзиві на 

курсову роботу наукового керівника, та тих балів, якими оцінено зміст роботи на 

публічному захисті. 

Підсумкова оцінка роботи визначається за наступними критеріями:  

«Відмінно» – Робота: чітко визначені та обґрунтовані актуальність, проблема, 

об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження, крім того, визначені такі характеристики, 

притаманні ґрунтовим науковим роботам, як наукова новизна одержаних результатів та їх 

практичне значення. Зміст викладеного матеріалу повною мірою відповідає структурній 

побудові роботи, розкрито сутність кожного структурного компонента. Вдало використані 

ілюстрації, схеми, таблиці та малюнки. Чітко сформульовані та відповідають викладеним у 

роботі думкам висновки. Обсяг роботи становить 30-35 сторінок (якщо це  рукопис – 35-

40). Автор володіє відповідним стилем викладання наукового матеріалу. 

Захист: доповідь охоплює всі аспекти та напрямки наукового дослідження, які 

наведено в курсовій роботі. Мова доповідача є чіткою, не містить елементів позанаукової 

лексики. Доповідачем надано чіткі та ґрунтовні відповіді на всі поставлені запитання; 

«Добре» – Робота: чітко визначені та обґрунтовані актуальність, проблема, об'єкт, 

предмет, мета і завдання дослідження. Зміст роботе відповідає зазначеним характеристикам 

роботи. Допускаються зауваження щодо необхідності додаткового дослідження окремих 

аспектів проблеми у разі, якщо в роботі все ж такі існує логічно побудована структура 

викладеного матеріалу Висновки сформульовані чітко. Обсяг роботи становить 25-35 

сторінок (в раз рукопису - 30-35). Автор володіє відповідним стилем викладання наукового 

матеріалу, але при цьому допустив декілька граматичних та пунктуаційних помилок. 

Захист: доповідь охоплює всі аспекти та напрямки наукового дослідження, у 

промові існують поодинокі лексичні та стилістичні помилки Відповідь на окремі додаткові 

питання – чітка. 

«Задовільно – Робота: визначені актуальність, проблема, об'єкт, предмет, мета і 

завдання дослідження потребують корекції або доповнення. Зміст викладеного матеріалу 

потребує додаткового опрацювання, але в роботі присутня логічна побудова та 

закінченість думки автора щодо вивчення проблеми дослідження. Висновки відповідають 

викладеному матеріалу. Загальний обсяг роботи становить 20-25 сторінок (у разі рукопису 

– до 30). Наявні лексичні, стилістичні, граматичні та пунктуаційні помилки, але їх 

загальна кількість не перебільшує 2-х на сторінку. 

Захист: доповідь не має систематичного характеру, викликає багато додаткових 

питань, на більшість із яких доповідач все-таки знаходить відповідь. Відповіді дещо 

відрізняються від думок, викладених у роботі Доповідач частково володіє науковою 

термінологією, допускається в промові лексичних та стилістичних помилок. 

У результаті прилюдного захисту можлива і незадовільна оцінка, якщо при цьому: 

доповідь не охоплює всього кола питань, які описані в роботі. На додаткові питання не 

знаходить відповідей, хоча вони розкриті у роботі. Думки доповідача суттєво відрізняються 

від викладених курсовій роботі, що свідчить про несамостійність виконання роботи. 

Доповідач не володіє науковою термінологією, допускає в промові багато лексичних, 

стилістичних помилок. 
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ДОДАТОК 6 

 

ПАМ’ЯТКА 

про основні терміни виконання курсової роботи  
 

ТЕРМІН ПОДІЯ ЗАХОДИ 

до 10 днів  

після початку сесії, що 

передує сесії, у якій 

передбачено захист курсової 

роботи 

вибір теми роботи та її 

реєстрація на кафедрі  

за 20 днів  
до дня захисту, що 

визначається розкладом  

подача на кафедру роботи 

для рецензування  

7 днів  
після одержання виконаної  

роботи на кафедру  

рецензування роботи 

викладачем  

тиждень,  

але не раніше терміну 

встановленого для захисту 

з дати допуску роботи до 

захисту 
захист роботи  

3 роки  
після закінчення навчального 

закладу 

зберігання курсових робіт в 

університеті 

 

 


